
 
 

 

 

 

 

 

 

 

มอสโคว ์| ซารก์อรส์ | พระราชวงัเครมลิน | จตัรุสัแดง 

นั่ง HIGH SPEED TRAINS สูเ่ซนตปี์เตอรส์เบิรก์ | การแสดงละครสตัว ์

  

 

 

 

 

 

 

  

ราคาแนะน าเพยีง   40,900.- 
 เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – อาชกาบตั – มอสโคว ์

วนัท่ี 2. มอสโคว ์– ซารก์อรส์ – โบสถโ์ฮลีทรนิิตี ้- โบสถอ์สัสมัชญั - บ่อน า้ศกัดิ์สิทธ์ิ - เนินเขาสแปรโ์รว ์– VDNKH Expo Park - วิหารเซนตซ์าเวียร ์

- ถนนอารบตั 

วนัท่ี 3. ตลาด IZMAILOVO MARKET – สถานีรถไฟใตด้ินกรุงมอสโคว ์– พระราชวงัเครมลิน – จตัรุสัแดง – วิหารเซนตบ์าซิล – หา้งสรรพสินคา้

กมุ - ละครสตัว ์

วนัท่ี 4.  นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ – พิพิธภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ                              

วนัท่ี 5. ปีเตอรฮ์อฟ – พระราชวงัฤดรูอ้น – มหาวิหารเซนตไ์อแซค – พิพิธภณัทเ์รือรบออโรรา่ – ถ่ายรูปคู่กบัโบสถห์ยดเลือด - ถนนเนฟสกี ้

วนัท่ี 6. เซนตปี์เตอรเ์บิรก์ – สนามบิน - อาชกาบตั  

วนัท่ี 7.  กรุงเทพฯ 
 
 

RUSSIA รัสเซียหรรษา  
[มอสโคว ์ซารก์อรส์ เซนตปี์เตอรส์เบริก์] 7 วัน 5 คืน 

 เดนิทาง มีนาคม – มิถุนายน 2563 

 



 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – อาชกาบัต - กรุงมอสโคว ์  
11.00 น. 

 
คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8  เคาน์เตอร ์T สายการ

เติรก์เมนิสถานแอรไ์ลน ์โดยมีเจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวก 
14.05 น. ออกเดินทางสูเ่มืองอาชกาบัต โดยสายการบินเติรก์เมนิสถานแอรไ์ลน ์เทีย่วบินที ่T5 648 

**คณะออกเดินทางตั้งแต่ 05 เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 13.00 น. และเดินทางถึงอาชกาบัตเวลา 18.20 น.** 
19.15 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอาชกาบตั เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง 
21.50 น. ออกเดินทางต่อสูก่รุงมอสโคว ์ โดยสายการบินเติรก์เมนิสถานแอรไ์ลน ์เทีย่วบินที ่T5 707 

**คณะออกเดินทางตั้งแต่ 05 เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 20.50 น. และเดินทางถึงมอสโควเ์วลา 22.40 น.** 
23.40 น. เดินทางถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว ์ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซีย (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 

4 ชั่วโมง) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้ จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ี่พกั 
ทีพั่ก เข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม IZMAYLOVO GAMMA หรือเทยีบเท่า 

วันที่ 2 
มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน ้า
ศักดิสิ์ทธ์ิ - เนินเขาสแปรโ์รว ์– VDNKH Expo Park – วิหารเซน 
ตซ์าเวียร ์- ถนนอารบัต 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 เดินทางสู่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) เมืองนีเ้ปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมืองซากอรส์ได้เป็นที่ตั้ง

ของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สดุและเก่าแก่ที่สดุ ในครสิตศ์ตวรรษที่ 14-17  เป็นท่ีแสวงบุญท่ีศกัดิส์ิทธิ์ของประเทศ 
เป็นวิทยาลยัสอนศิลปะ สอนการรอ้งเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลยัสงฆ ์ชมโบสถ์
โฮลีทรินิตี้ (Holy Trinity Monastery) เป็นโบสถแ์รกของเมืองมียอดโดมหัว หอมสีทอง ภายในตกแต่งดว้ย
ภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอรเ์จียสที่ภายในบรรจุกระดูกของท่าน 
ประชาชนที่ศรัทธาจะเดินทางมาสักการะด้วยการจูบฝาโลงศพ ชม โบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption 

Cathedral) โบสถท์ี่มีความสวยงามมากของเมือง มีการสรา้งในสมัยพระเจา้อีวานเมื่อปี ค.ศ. 1559-1585 
เลียนแบบมหาวิหารอสัสมัชญัที่จัตรุสัวิหารแห่งเคลมลิน  ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 
ชัน้ โบสถเ์ก่าแก่ สรา้งในสมัยพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ภายในตกแต่งดว้ยภาพนักบุญ มีแท่นส าหรบัประกอบ
พิธีของพระสังฆราชและที่ส  าหรบันักรอ้งน าสวด หอระฆัง สรา้งในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหาราช 
ตอ้งการใหเ้หมือนหอระฆังที่จัตรุสัวิหารแห่งพระราชวงัเครมลิน แต่ที่นี่สูงกว่าชมบ่อน ้าศักดิ์สิทธิ์ (Chapel 

Over the Well)  ที่ซมึขึน้มาเองตามธรรมชาติ 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร 

 น าเดินทางสู่เนินเขาสแปรโ์รว ์(Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโควไ์ด้



 

ทัง้เมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สรา้งในสมัยสตาลิน นอกจากนีย้ังมีแผงลอยขายของที่ระลึกใน
ราคาถูกตั้งอยู่เป็นจ านวนมากที่ท่านสามารถเลือกซือ้และต่อรองราคาได้ด้วย  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
อาณาจักร VDNKH Expo Park หรือ Exhibition of Achievements of National Economy หรือในชื่อ
ภาษารัสเซียว่า Vystavka Dostizheniy Narodnogo Khozyaystva (VDNKh) เป็นสถานที่จัดงานที่ใหญ่
ที่สดุในรสัเซีย ภายในพืน้ที่เกือบ 1,500 ไร ่ที่นีม้ีทัง้พิพิธภณัฑ ์อาคารจดังานแสดง สวนหย่อม สวนสตัวข์นาด
ย่อม สวนสาธารณะและพืน้ที่พักผ่อนหย่อนใจ ในช่วงฤดูรอ้นที่นี่จะเป็นพืน้ที่สีเขียวที่มีน า้พุสวยงาม มีสวน 
Ostankino ที่ร่มรื่นเหมาะแก่การเดินเล่น เมื่อเข้าถึงฤดูหนาว พื ้นที่น า้พุและสวนดอกไม้จะถูกเปลี่ยนให้
กลายเป็นลานเสก็ตขนาดใหญ่ที่สดุในยโุรป (ไม่รวมค่าเขา้แต่ละพาวิเลี่ยน) จากนัน้น าท่านเดินทางกลบัสู่กรุง
มอสโคว ์น าเขา้ชมวิหารเซนตซ์าเวียร ์(St. Saviour Cathedral) (หา้มถ่ายภาพดา้นใน) เป็นมหาวิหารโดม
ทองที่ใหญ่ที่สดุในรสัเซีย สรา้งขึน้เพื่อเป็นอนุสรณแ์ห่งชยัชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระ
เจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี่ 1 ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 45 ปี จากนัน้น าท่านสู่ถนนอารบัต (Arbat street) เป็น
ถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทัง้ย่านการคา้ แหล่งรวมวยัรุ่น รา้นคา้ของที่ระลึก รา้นนั่งเล่น และยงัมี
ศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปลอ้เลียน และศิลปินเลน่ดนตรีเปิดหมวกอีกดว้ย 

ค ่า 
ทีพั่ก 

อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
เข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม IZMAYLOVO GAMMA หรือเทยีบเท่า 

วันที่ 3 
ตลาด IZMAILOVO MARKET – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว ์– 
พระราชวังเครมลิน – จัตุรัสแดง – วิหารเซนตบ์าซิล – ห้างสรรพสินค้า
กุม - ละครสัตว ์

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ อิสระให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้า

พืน้เมืองนานาชนิด ในราคาท่ีถูกท่ีสุด อาทิเช่น นาฬิการสัเซีย, ตุ๊กตา แม่ลูกดก, ผา้คลุมไหล่, อ าพัน, ของที่
ระลกึต่างๆ และอ่ืนๆอีกมากมาย น าท่านชมเมืองมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรสัเซีย เป็น
ศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 
ของประเทศ ท าใหเ้ป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สดุในยุโรป น าท่านชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว ์
ถือไดว้่ามีความสวยงามมากที่สดุในโลก ดว้ยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความ
สวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นมีจุดเริ่มต้นมาจากช่วง แรกสุดที่สตาลิน ขึน้มาเป็นผู้น าสหภาพโซเวียต 
ลกัษณะของสถาปัตยกรรมที่น ามาตกแต่งภายในสถานีนั้นเป็นลักษณะของ Monumental art คือลักษณะ
ของงานศิลปะที่สรา้งขึน้เพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานป้ัน รูปหล่อ ภาพ



 

สลกันูนต ่า ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก จากนัน้น าท่านเดินทางเขา้สู่ภายในรัว้พระราชวังเครมลิน 
(Grand Kremlin Palace) ซึ่งเป็นที่ประทบัของพระเจา้ซารท์ุกพระองค ์จนกระทั่งพระเจา้ซารปี์เตอร์มหาราช
ทรงยา้ยไปนครเซนตปี์เตอรเ์บิรก์  ปัจจุบนัเป็นที่ประชุมของรฐับาลและที่รบัรองแขกระดบัประมขุของประเทศ 
น าท่านสู่จตัรุสัวิหาร ถ่ายรูปกบัโบสถอ์สัสมัชญั โบสถอ์นันนัซิเอชั่น โบสถอ์ารค์แอนเจลไมเคิล หอระฆงัอีวาน 
และเขา้ชมดา้นในโบสถอ์สัสมัชัญ ซึ่งเป็นโบสถท์ี่ส  าคญัใชใ้นงานพิธีกรรมที่ส  าคัญ เช่น การประกอบพิธีบรม
ราชาภิเษกของพระเจา้ซารท์ุกพระองค ์จากนัน้ชมระฆังพระเจา้ซารรา้งในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงค์
จะสรา้งระฆงัใบใหญ่ที่สดุในโลกเพื่อน าไปติดบนหอระฆงัแต่เกิดความ ผิดพลาดระหว่างการหล่อท าใหร้ะฆัง
แตก ชมปืนใหญ่พระเจา้ซารท์ี่มีความตอ้งการสรา้งปืนใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังไม่เคยมีการใชย้ิงเลย ท าดว้ย
บรอนซน์ า้หนกั 40 ตนั (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถอ์สัสมัชญัจะไม่อนญุาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย น าชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตกุารณส์ าคญัในประวติัศาสตรข์อง

รสัเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประทว้งทางการเมือง สรา้งในสมยัคริสตศ์ตวรรษที่ 17 
ปัจจุบันสถานที่แห่งนีใ้ชจ้ัดงานในช่วงเทศกาลส าคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึ ก
สงครามโลกครัง้ที่ 2 บรเิวณโดยรอบของจตัรุสัแดงเป็นที่ตัง้ ของกลุม่สถาปัตยกรรมที่สวยงาม อนัไดแ้ก่ วิหาร
เซนตบ์าซิล (Saint Basil’s Cathedral) (ไม่รวมค่าเขา้) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสนัสวยงามสดใส 
สรา้งดว้ยศิลปะรสัเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรสัเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร ์ตั้งอยู่บน
ป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 ดาว น า้หนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์น ามา
ประดับไว้ หอคอยซาเวียรเ์ป็นประตูศักดิ์สิทธิ์ ท่ีให้พระเจ้าซารใ์ช้เป็นทางเข้าออกเพียงผู้เดียว และยังมี



 

อนุสรณส์ถานเลนิน ซึ่งเป็นที่เก็บศพสรา้งดว้ยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแกว้
ครอบอยู่ ชมห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง สรา้งในปี
ค.ศ.1895 จ าหน่ายสินค้าจ าพวกแบรนด์เนม เสือ้ผ้า เครื่องส าอาง น า้หอม ให้ท่านได้อิสระช้อปป้ิงตาม
อธัยาศยั  

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
 น าท่านชมการแสดงละครสัตว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท้ี่ ไม่ควรพลาด เช่น สนุขั ลิง นก ฯลฯ 

รวมทั้งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ  แบ่งการแสดงออกเป็น 2 
ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พกั 15 นาที และช่วงหลงัอีก 45 นาที จากนีย้งัมีบรกิารถ่ายรูปกบัสตัวต่์างๆ และมีของ
ที่ระลกึดว้ย ** กรณีละครสตัวง์ดการแสดงและซึ่งบางครัง้การงดการแสดงไม่มีการแจง้ล่วงหนา้ ทางบรษิัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงืน 1,000 บาท ** 

ทีพั่ก 
 

เขา้สูท่ี่พกั IZMAYLOVO GAMMA หรือเทยีบเท่า 

วันที่ 4 น่ังรถไฟด่วนสู่นครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ – พพิธิภัณฑเ์ฮอรม์ิเทจ                              
เช้า รบัประทานอาหารเชา้  

 น าท่านเดินทางสูส่ถานีรถไฟเพื่อน าท่านน่ังรถไฟด่วน High Speed Trains : Sapsan Train เดินทางสู่เมือง
เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก (Saint Petersburg) โดยทั้งสองเมืองมีระยะทางห่างกันถึง 650 กม.ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชม. 40 นาที 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าชมความงดงามของนครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ (St. Petersburg) ที่สรา้งโดยพระเจา้ปีเตอรม์หาราชเมื่อปี 

ค.ศ.1703 ได้รับฉายาว่า“ราชินีแห่งยุโรปเหนือ” น าชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังฤดูหนาว (Winter 

Palace) ที่ประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ มากกว่า 1,050 หอ้ง สถานที่แห่งนีเ้คยใชเ้ป็นที่รบัรองการเสด็จเยือนรสัเซีย
ของรชักาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย-รสัเซีย  ปัจจุบันพระราชวังนี ้ได้ถูกใช้เป็น เข้าชม
พิพิธภัณฑเ์ฮอรม์ิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล า้ค่าของโลกกว่า 8 ลา้นชิน้ รวมทัง้
ภาพเขียนของจิตรกรเอกระดับโลก เช่น ลีโอนาโด ดาวินซี่ , ปีกัสโซ, แรมบรันด์, แวนโก๊ะ ฯลฯ  จัดเป็น
พิพิธภณัฑศิ์ลปะที่สวยที่สดุและใหญ่ที่สดุของโลกแห่งหนึ่ง 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก เขา้สูท่ี่พกั โรงแรม  PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทยีบเท่า 

 



 

วันที่ 5 
ปีเตอรฮ์อฟ – พระราชวังฤดูร้อน – มหาวิหารเซนตไ์อแซค – พิพิธภัณท์
เรือรบออโรร่า – ถ่ายรูปคู่กับโบสถห์ยดเลือด - ถนนเนฟสกี ้

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าเดินทางสูเ่มืองปีเตอรฮ์อฟ (Peterhof) ซึ่งเป็นที่ตัง้ของ พระราชวังฤดูร้อน เปโตรดวาเรสต ์(Peterhof 

Palace) ที่สรา้งขึน้ในสมัยพระเจ้าปีเตอร ์มหาราช พระต าหนักที่ได้ชื่อว่าเป็น Russian Versailles เป็น

พระราชวงัที่งดงามโดดเด่นดว้ยอทุยานน า้พทุี่พวยพุ่งมาจากรูปป้ันสีทองและที่ต่างๆ มากกว่า 100 แห่ง ดว้ย

สถาปัตยกรรมยุคทอง ท่านจะต่ืนตาต่ืนใจกับประติมากรรมที่วิจิตรงดงามอลังการยิ่ง หอ้งหับต่างๆ ภายใน

พระราชวังประดับดว้ยทองค าอร่ามเรืองพรอ้มภาพเขียนที่สวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวติัศาสตรจ์นมิ

อาจประเมินค่าได ้ ส่วนภายนอกก็เต็มไปดว้ยพฤกษานานาพันธุ์และสวนน า้พุอันตระการตาสวยงามไม่แพ้

พระราชวังแวรซ์ายในฝรั่งเศส (โดยปกติแลว้ น า้พุในสวนจะไม่เปิดใหช้มในฤดูหนาว คือระหว่างช่วงเดือน

ตลุาคม ถึง พฤษภาคม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าเขา้ชมมหาวิหารเซนตไ์อแซค (St. Isaac’s Cathedral) ที่ไดช้ื่อว่าเป็นมหาวิหารที่สวยงามที่สดุ และ
ใหญ่เป็นล าดบั 4 ของโลก ภายในมีรูปภาพท่ีสรา้งดว้ยโมเสคสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถศ์กัดิส์ิทธิ์แห่งนี ้
เป็นที่นบัถือของชาวเมืองอย่างมาก เนื่องจากครัง้หนึ่งตวัเมืองถกูถลม่ดว้ยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไป
ทัง้เมือง แต่มหาวิหารเซ็นตไ์อแซคแห่งนี ้จากนัน้น าท่านถ่ายรูปกบัพิพิธภัณทเ์รือรบออโรร่า (Aurora 

Museum) เรือประวติัศาสตร-์ของรสัเซียที่ ที่มีประวติัยาวนานรวมถึงการผ่านช่วงการปฏิวติัการเปลี่ยนแปลง



 

การปกครองมาเป็นระบอบคอมมิวนิสตใ์นปี ค.ศ. 1917 และสงครามโลกครัง้ที่ 2 ในปี ค.ศ. 1941-1945 ดว้ย 
น าท่านถ่ายรูปคู่กับโบสถห์ยดเลือด (Church of Christ’s Resurrection) ที่สรา้งขึน้บนบรเิวณที่พระเจา้อ
เล็กซานเดอรท์ี่ 2 ถกูลอบปลงพระชนม ์พระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี่ 3 ทรงสรา้งเพื่อเป็นอนสุรณแ์ด่พระบิดา น า
ท่านชอ้ปป้ิงที่ถนนเนฟสกี(้Nevsky Prospekt) โดยชื่อถนนนัน้ไดม้าจากเจา้ชายเนฟสกีเ้ป็นถนนย่านการคา้
สายหลกัในเซนทปี์เตอรเ์บิรก์ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้นานาชนิดเป็นของที่ระลึก 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

ทีพั่ก เขา้สูท่ี่พกั โรงแรม  PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทยีบเท่า 

วันที่ 6 เซนตปี์เตอรเ์บริก์ – สนามบนิ - อาชกาบัต 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดินทางสูส่นามบิน 
09.55 น. ออกเดินทางกลบัสูเ่มืองอาชกาบัต โดยสายการบินเติรก์เมนิสถานแอรไ์ลน ์เทีย่วบินที ่T5 728 

**คณะออกเดินทางตั้งแต่ 05 เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 10.05 น. และเดินทางถึงอาชกาบัตเวลา 16.20 น.** 
15.50 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอาชกาบัต เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง 
18.35 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเติรก์เมนิสถานแอรไ์ลน ์เทีย่วบินที ่T5 641 

**คณะออกเดินทางตั้งแต่ 05 เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 18.50 น. และเดินทางถึงกรุงเทพฯเวลา 03.10+1 น.** 

วันที่ 7 กรุงเทพฯ 
02.55 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 

  
****************************************************************************************************** 

 

 

 

 



 

ราคาแนะน าเพยีง  
RUSSIA รัสเซียหรรษา [มอสโคว ์ซารก์อรส์ เซนตปี์เตอรส์เบริก์] 

7 วัน 5 คืน  โดยสายการบนิเตริก์เมนิสถานแอรไ์ลน ์(T5) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 
 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 
ปี  

(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 
ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
ท่านละ 

08 – 14 มี.ค. 63 40,900.- 40,900.- 40,900.- 22,400.- 4,900.- 

15 – 21 มี.ค. 63 40,900.- 40,900.- 40,900.- 22,400.- 4,900.- 

05 – 11 เม.ย. 63 44,900.- 44,900.- 44,900.- 26,400.- 4,900.- 

12 – 18 เม.ย. 63  46,900.- 46,900.- 46,900.- 28,400.- 4,900.- 

19 – 25 เม.ย. 63 44,900.- 44,900.- 44,900.- 26,400.- 4,900.- 

26 เม.ย. – 02 พ.ค. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 27,400.- 4,900.- 

03 – 09 พ.ค. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 27,400.- 4,900.- 

10 – 16 พ.ค. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 27,400.- 4,900.- 

17 – 23 พ.ค. 63  45,900.- 45,900.- 45,900.- 27,400.- 5,900.- 

14 – 20 มิ.ย. 63 46,900.- 46,900.- 46,900.- 28,400.- 6,900.- 

หนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งท าวซีา่รสัเซยี 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 
 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2.        ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 
วนันบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3.        หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก
บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
4.        หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 



 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
  ** ลกูคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ่มเติมกับ

ทางบรษิัทได ้** 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษิัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิเช่น คา่เครือ่งดื่มที่สั่งพเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดนิทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้, คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัทา่นเอง 
5. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น (30 ยเูอสดอลลาร)์ 
6. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (21 ยเูอสดอลลาร)์ 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

 



 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้ ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเกบ็ค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่ เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษิัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี ้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่ สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบรษิัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ 
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  
อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 
2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บรษิัทฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไม่
มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 


